
tesa® 50550
Glassguard
Informacja Produkcie
Folia ochronna do tymczasowego zabezpieczania takich wrażliwych powierzchni jak szkło
samochodowe

tesa® 50550 Glassguard to wysoce przezroczysta i przejrzysta folia przeznaczona do zabezpieczania delikatnych
powierzchni, w szczególności takich jak szkło, przed zarysowaniem, przedziurawieniem czy zabrudzeniem. Folia łatwo się
odwija i wygodnie nakłada - nawet na powierzchnie trójwymiarowe. Charakteryzuje ją dobra przylepność początkowa i
przyczepność końcowa na płaskich powierzchniach.

Właściwości produktu:
• Bardzo przejrzysta, niemal niewidoczna ochrona powierzchni
• Bardzo dobre własności zabezpieczające przed zarysowaniem, brudem itp.
• Usuwanie bez pozostawiania śladów
• Doskonała widoczność poprzez folię
• Łatwe, dokładne i szybkie mocowanie
• Dogodna w użyciu i można ją z łatwością stosować na powierzchniach 3-D
• Nie zdmuchuje się np. z szyb samochodowych przy prędkości rzędu 160 km/h
• Odporności na warunki zewnętrzne / promienie UV do 6 miesięcy

Główne zastosowanie
tesa® 50550 Glassguard nadaje się do ochrony przed zabrudzeniami i zarysowaniami podczas procesu montażu,
transportu i przechowywania, np. przednich szyb.

Przykładowe aplikacje to:
• Przednie szyby
• Szklane obszary

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Dane techniczne
• materiał nośnika film PP
• kolor przezroczysty
• grubość całkowita 72 µm
• typ substancji klejącej EVA

• wydłużenie przy zerwaniu 650 %
• odporność na rozciąganie 17.5 N/cm
• odporność na promienie uv 36 tygodnie

Przylepność do
• stali 0.1 N/cm
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=50550
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Właściwości
• łatwo usuwalna Tak
• nadaje się do cięcia wykrojnikami Tak

• kompatybilność z lakierem
• odporność na chemikalia

Ocena dla istotnych właściwości produktów:    bardzo dobra      dobra      średnia      niska

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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